
2016D24087 Verslag houdende een lijst van vragen 

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen 
voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de 
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds 
voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de 
Voorjaarsnota) (Kamerstuk 34 485 A, nr. 0). 

Voorzitter van de commissie,
Van Dekken 

Adjunct-griffier van de commissie,
Stijnen 
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Nr Vraag 
1 Kunt u de systematiek toelichten die u heeft gebruikt voor de 

technische verwerking van het saldo 2015 op de begrotingsartike-
len en subartikelen? 

2 Kunt u een cijfermatige aansluiting maken tussen de realisatie 
2015 en de technische verwerking van het saldo 2015 in de eerste 
suppletoire begroting, uitgesplitst naar de verschillende 
(sub-)artikelen? 

3 Is bij de verwerking van het saldo 2015 sprake van een zuiver 
technische verwerking of liggen hier ook beleidskeuzes aan ten 
grondslag? Indien hieraan ook beleidskeuzes ten grondslag liggen, 
kunt u deze dan toelichten? 

4 Kunt u de verplichtingenmutatie van € 1.296,5 miljoen op artikel 12 
uitgebreid toelichten, daar de gezamenlijke uitgavenmutaties op 
dit artikel, waarnaar u in uw toelichting verwijst, van een andere 
grootte zijn? 

5 Kunt u de verplichtingenmutatie van € 207 miljoen op artikel 12 
uitgebreid toelichten, daar de gezamenlijke uitgavenmutaties op 
dit artikel, waarnaar u in uw toelichting verwijst, van een andere 
grootte zijn? 

6 In hoeverre is de claim van de aannemerscombinatie bij het project 
NSP (Nieuw Sleutelproject) Breda rechtvaardig als gevolg van de 
handelwijze van de opdrachtgever? Betreft het hier onvoorziene 
kosten voor meerwerk en vertraging of zijn deze kosten ontstaan 
door aanvullende wensen van de opdrachtgever? 

7 Kunt u de betekenis en taakstelling van de brede doeluitkering 
(BDU) verder toelichten? 

8 Kunt u de lagere ontvangsten bij het project Impuls Dynamisch 
Verkeersmanagement Vaarwegen toelichten? Waren deze 
voorzien? 

9 Zijn uit het onderzoek naar de betonkwaliteit op de HSL-Zuid 
conclusies te trekken over de kosten van de herstelwerkzaamhe-
den? Zijn deze kosten al ingeboekt voor het boekjaar 2016?
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